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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

પોલીટેક્િીક ક્્પાઉન્ડ, બેરેક િ.ં૩, આંબાિાડી, 
અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૫ 

સમક્ષ 

કેશ િ.ં૨૮/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી કરશિભાઈ િારણભાઈ 

   C/o. શ્રી િશરામભાઈ કરશિભાઈ 
   મુ.ં જાલિદર. પોષ્ટ : હાજીપર તા. તળાજા. જી. ભાિિગર.  

 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી િશરામભાઈ કરશિભાઈ  

   શ્રી ભપુતભાઈ ઘસુાભાઈ, અવિકૃત પ્રવતવિવિ   

 

વિરૂધ્િ 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઇજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 

વિભાગીય કચેરી, મહિુા-૩૬૪૨૯૦. જી. ભાિિગર. 
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી  સી. આર. કામળીયા, કાયયપાલક ઇજિેર, પીજીિીસીએલ, મહિુા. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગરિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ ફોરમિી ફરરયાદ 
િ.ં ૨૮૪/૨૦૧૬-૧૭ અન્િયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાકં ૧૨૪૭ તા. ૦૮.૦૩.૨૦૧૭થી િારાજ થઇ અતે્ર રજૂઆત 
કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૨૮/૨૦૧૭થી િોંિેલ છે. આ કેસિી 
સિુાિણી તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ, પરંત ુસામાિાળા હાજર િ રહ્યા. આ કેસિી બીજી  
સિુાિણી તા. ૧૧.૦૫.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ. 

૨.૦. સિુાિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર ગામ જાલિદર, તા. તળાજા ખાતે ઘર િપરાશનુ ંિીજ જોડાણ િરાિે છે, જેિો ગ્રાહક િ.ં૮૯૨૦૯ 

/૦૦૧૦૪/૪ છે.  
૨.૨. સામાિાળા દ્વારા તા. ૧૮.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ અરજદારિા સદર િીજ જોડાણનુ ંમીટર બદલિામા ંઆિેલ. 

તે અગાઉ એવપ્રલ-મે,૨૦૧૩ નુ ં િીજબીલ (૩૪૨૬ – ૩૩૨૬) ૧૦૦ યવુિટનુ ંઆપિામા ંઆિેલ. જૂિ-
જુલાઈ,૨૦૧૩ નુ ંિીજબીલ (૪૦૩૬-૩૪૨૬)૬૧૦ યવુિટનુ ંઆપિામા ંઆિેલ. ઓગસ્ટ-સપ્ટે્બર,૨૦૧૩ નુ ં
િીજબીલ ૨૯૦ યવુિટનુ,ં તેમજ મીટરનુ ંિાચંિ ૪૦૩૬ દશાયિી અરજદારિે િીજબીલ આપિામા ંઆિેલ. 
સદર િીજબીલમા ંમીટર રીરડિંગ ૧૦૫૧૨ પણ દશાયિિામા ંઆિેલ. 

૨.૩. સામાિાળા દ્વારા લેબોરેટરી પરરક્ષણ દર્યાિ સદર મીટરનુ ંિાચંિ ૧૦૬૫૦ દશાયિિામા ંઆિેલ. આમ, 
અરજદારિા મીટરિો િપરાશ ૬૪૭૬ બે માસ દર્યાિ થયેલ હોય તેવુ ંબતાિે છે.  
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૨.૪. અરજદારે ફોરમિા હકુમ અન્િયે સામાિાળા દ્વારા આકારિામા ંઆિેલ જુિ-જુલાઈ, ૨૦૧૬ િા િીજબીલિી 
સામે રૂ.૧૫૦૦૦/- તા. ૩૦.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ કયાય.  

૨.૫. સામાિાળા દ્વારા જુિ-જુલાઈ,૨૦૧૬ િા િીજબીલમા ંરૂ. ૪૨૫૪૩/- િી રકમ દશાયિિામા ંઆિેલ છે. સદર 
િીજબીલ ખોટી રીતે સામાિાળા દ્વારા આકારિામા ંઆિેલ છે, જેિાથી અરજદારિે અન્યાય થાય તેમ હોઈ 
યોગ્ય પગલા ંભરી ન્યાયિા રહતમા ંહકુમ કરિા વિિતંી કરી.  

૩.૦. સિુાિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદારે પેરા િ.ં૨.૧ દશાયવ્યા મજુબ ઘર િપરાશનુ ંિીજ જોડાણ RGPR category નુ ં0.5 KW નુ ંિરાિતા 

હતા.  

૩.૨. તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૩િા રોજ અરજદારે રૂ.૧૦૦/- ભરપાઈ કરી. સદર િીજ જોડાણનુ ંમીટર બદલિાિી અરજી 
બગદાણા પેટા-વિભાગીય કચેરીિે કરેલ હતી.  

૩.૩. તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૩િા રોજ સામાિાળા દ્વારા પ્રોફોમાય િ.ં૧૫, શીટ િ.ં૧૯૬૧૪ મા ંિોંિ કરી અરજદારનુ ંસદર 
વમટર બદલિામા ંઆિેલ જેિી વિગત િીચે મજુબ છે. 

   
વિગત જુિા વમટરિી વિગત  િિા વમટરિી વિગત 
મીટર િબંર ૦૦૧૯૬૦૩૬ ૦૧૬૪૩૬૧૩ 
પ્રકાર ૧૦/૩૦ સીંગલ ફેઝ  સીંગલ ફેઝ 
એ્પીયર કેપેસીટી ૫-૩૦ એ્પીયર  ૫-૩૦ એ્પીયર 
લેબોરેટરી િબંર  MHXB-૦૯૦૨૪૮૪ MHXA-૧૩-૧૨-૦૩૩   

ટાઈપ - SPEM-01 

રીિોલ્યશુિ યવુિટ ૩૨00 ૩૨૦૦ 
આજનુ ંિાચંિ ડીસપ્લે બિં છે. ૦૦૦.૦૦ 

 
૩.૪. પ્રોફોમાય િ.ં૧૫ મા ં દશાયવ્યા પ્રમાણે અરજદારિે સદર બદલાિેલ મીટરિા લેબોરેટરી પરીક્ષણ અંગે 

તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૩,તા.૨૬.૧૨.૨૦૧૩ તથા તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૪િા રોજ મહિુા વિભાગીય કચેરીિી લેબોરેટરી 
ખાતે હાજર રહિેા જાણ કરેલ. પરંત ુઅરજદાર સદર ત્રણ તારીખ પૈકી એક પણ તારીખે મીટરિા લેબોરેટરી 
પરીક્ષણ દર્યાિ હાજર રહલે િ હતા, જેથી સામાિાળા દ્વારા સદર મીટરિી તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૪ િા રોજ 
એક તરફી લેબ પરીક્ષણ કરાિામા ંઆિેલ, જેિી વિગત શીટ િ.ં MHV 14999 મા ંિીચે મજુ્બ િોંિિામા ં
આિેલ છે.   

 Meter No. 00196036.  Ampere: 5-30 Amp. 
 Revolutions: 3200   Reading: 10650 
  

લેબોરેટરી રીપોટય  મજુબ વમટરનુ ંછેલ્લ ુિાચંિ ૧૦૬૫૦ બતાિેલ છે, તથા વમટર ટેસ્ટ બેંચ પર ચકાસતા ં  
સદર મીટરમા ંિીજ િપરાશિી િોંિણી બરાબર રીતે  થાય છે, તેમ દશાયિેલ છે. 
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૩.૫. સામાિાળા દ્વારા Consumer Personal Ledger PRT-145 િી િકલ રજૂ કરી અરજદારિો િીજ િપરાશ િીચે 
મજુબ રજૂ કયો.  

 Billing period Tariff Current 
reading 

Past 
reading 

Consu-
mption 

Status 

Nov.-billed in Dec.2010 LFU1 1228 1228 220 L 

Oct.-Nov. billed in Dec.2010 LFU1 1228 1228 220 L 

Dec.-Jan. billed in Feb.2011 LFU1 1438 1228 210  

Feb.-March- billed in Apr.2011  LFU1 1518 1438 80  

Apr.-May-billed in June,2011 LFU1 1658 1518 140  

June-July-billed in Aug.,2011 LFU1 1858 1658 200  

Aug.-Sept.-billed in Oct..2011 RGPR 1998 1858 140  

Oct.-Nov. billed in Dec.2011 RGPR 2258 1998 260  

Dec.-Jan. billed in Feb.2012 RGPR 2368 2258 110  

Feb.-March- billed in Apr.2012  RGPR 2376 2368 8  

Apr.-May-billed in June,2012 RGPR 2606 2376 230  

June-July-billed in Aug.,2012 RGPR 2746 2606 140  

Aug.-Sept.-billed in Oct..2012 RGPR 2886 2746 140  

Oct.-Nov.-billed in Dec.2012 RGPR 3106 2886 220  

Dec.-Jan. billed in Feb.2013 RGPR 3156 3106 50  

Feb.-March- billed in Apr.2013  RGPR 3326 3156 170  

Apr.-May-billed in June,2013 RGPR 3426 3326 100  

June-July-billed in Aug.,2013 RGPR 4036 3426 610  

Aug.-Sept.-billed in Oct..2013 RGPR 4036 4036 290 L 

Oct.-Nov.-billed in Dec.2013 RGPR 4036 4036 290 L 

Dec.-Jan. billed in Feb.2014 RGPR 80 4036 6044 C – Credit adjustment of 
Rs.36595 dated 
21.02.14. 

Feb.-March- billed in Apr.2014  RGPR 190 80 110  

Apr.-May-billed in June,2014 RGPR 190 190 0  

June-July-billed in Aug.,2014 RGPR 350 190 160  

Aug.-Sept.-billed in Oct..2014 RGPR 390 350 40  

Oct.-Nov.-billed in Dec.2014 RGPR 500 390 110  

Dec.-Jan. billed in Feb.2015 RGPR 620 500 120  

Feb.-March- billed in Apr.2015  RGPR 780 620 160  

Apr.-May-billed in June,2015 RGPR 1110 780 330  

June-July-billed in Aug.,2015 RGPR 1520 1110 410  

Aug.-Sept.-billed in Oct..2015 RGPR 86 1520 8566 C – Credit adjustment of 
Rs. 57566.55 dated 
30.10.15.  

Oct.-Nov.-billed in Dec.2015 RGPR 176 86 90  

Dec.-Jan. billed in Feb.2016 RGPR 216 176 40  

Feb.-March- billed in Apr.2016  RGPR 326 216 110  

Apr.-May-billed in June,2016 RGPR 436 326 110  

June-July-billed in Aug.,2016 RGPR 696 436 260  

Aug.-Sept.-billed in Oct..2016 RGPR 896 696 200  

Oct.-Nov.-billed in Dec.2016 RGPR 981 896 85  

Dec.-Jan. billed in Feb.2017 RGPR 981 981 0 X 

 

૩.૬. સામાિાળા િીજ કચેરીિા ઓડીટ રીપોટય  પત્ર િ.ં૪૨૬૨ તા. ૦૩.૦૫.૨૦૧૬ મજુબ સદર જૂિા મીટરિા 
છેલ્લા િાચંિ મજુબ (૧૦૬૫૦-૪૦૩૬=૬૬૧૪ યવુિટ) િીજબીલિી આકારણી કરિા જણાિેલ, જેથી 
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સામાિાળા દ્વારા એપ્રીલ – મે,૨૦૧૬િા િીજબીલમા ંરૂ.૪૨૫૮૯.૧૯ િી રકમ િસલુિા ચઢાિિામા ંઆિેલ. 
અરજદારનુ ંમીટર બદલ્યા બાદ તેમજ લેબોરેટરીિા પરીક્ષણ દર્યાિ મીટરિા છેલ્લા િાચંિ મજુબ િીજ 
િપરાશિા તફાિત પેટે સદર િીજબીલિી રકમ િસલૂ કરિાપાત્ર છે. સદર બાકી રકમનુ ં વ્યાજ પણ 
અરજદાર પાસેથી િસલૂ કરિાપાત્ર છે. મીટર બદલ્યા બાદ સામાિાળાિી ભલૂિા કારણે સદર િીજબીલિી 
રકમ મીટરમા ંિોંિાયેલ યવુિટ મજુબ િસલુિાપાત્ર છે. અરજદાર સદર રકમ ભરપાઈ કરેલ િ હોઈ 
અરજદારનુ ંિીજ જોડાણ કાપી િાખિામા ંઆિેલ છે.     

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા દસ્તાિેજી 

પરુાિાઓિે આિારે િીચે મજુબિા વિણયય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારિી રજૂઆત, સામાિાળા દ્વારા એપ્રીલ-મે,૨૦૧૬િા િીજબીલમા ંઓરડટ રીપોટયિા આિારે િસલૂિા 

દશાયિેલ રકમ રૂ.૪૨૫૮૯.૧૯ અંગેિી છે. સદર ફરરયાદિા અન્િયે ફોરમ દ્વારા સામાિાળાિી સદર 
િીજબીલિી િસલૂાતિી કાયયિાહીિે યોગ્ય ઠેરિેલ છે.  

૪.૨. પેરા િ.ં ૩.૫ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ અરજદારિા િીજ િપરાશિે ધ્યાિે 
લેતા,ં િીચે મજુબિી વિગતો ધ્યાિમા ંઆિેલ છે.  
(૧) અરજદારિે December-January,2014 billed in February,2014 billing period  મા ં૬૦૪૪ યવુિટનુ ં

િીજબીલ રૂ. ૪૦૩૧૭.૭૬ નુ ંતા. ૧૫.૦૨.૨૦૧૪ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા રજૂ કરિામા ંઆિેલ, 
જેિી entry PRT 145 મા ંદશાયિેલ છે, તથા તેિી સામે રૂ. ૩૬૫૯૫/- િી credit adjustment entry 

તા. ૨૧.૦૨.૨૦૧૪ િા રોજ આપિામા ંઆિેલ છે.  

(૨) August-September,2015 billed in October,2015 િા billing period મા ંઅરજદારિે ૮૫૬૬ યવુિટનુ ં
િીજબીલ બિાિિામા ંઆિેલ, જેમા ંતા.૩૦.૧૦.૨૦૧૫ િા રોજ રૂ.૫૭૫૬૬.૫૫ credit adjustment 

તે જ billing cycle દર્યાિ આપીિે અરજદાર પાસે િસલૂિાપત્ર રક્મ ૧૨૨૪.૪૧ દશાયિિામા ં
આિેલ છે. અરજદારનુ ંસદર મીટર પણ August-September,2015 િા billing period દર્યાિ 
બદલિામા ં આિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સદર િીજ જોડાણમા ં કયા કારણોસર 
ઉપયુયક્ત રકમ credit adjustment તરીકે આપિામા ંઆિેલ છે તે અંગે કોઈ ખલુાસો રજૂ કરેલ 
િથી.  

(3) અરજદારિી હાલિી ફરરયાદ અન્િયે December-January,2014 billed in February,2014  િા 
billing period િા અગાઉિા બે billing period દર્યાિ સામાિાળાિા વમટર રીડર દ્વારા lock status 

િા બીલો રજૂ કરેલ છે.  

(૪) પેરા િ.ં ૩.૨મા ંદશાયવ્યા મજુબ અરજદારે તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ રૂ.૧૦૦/- ભરી મીટર બદલિા 
અંગે અરજી કરેલ છે. જ્યારે તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે August-

September,2013 ‘lock status’ નુ ંિીજબીલ આપિામા ંઆિેલ જેમા ંમીટરિા હાલિા રીરડિંગ તરીકે 
૧૦૫૧૨ િી િોંિ કરેલ, પરંત ુમીટરનુ ંછેલ્લ ુિાચંિ ૪૦૩૬ તથા હાલનુ ંિાચંિ ૪૦૩૬ દશાયિી 
૨૯૦ યવુિટનુ ં િીજબીલ બિાિિામા ં આિેલ. સામાિાળાિા મીટર રીડરે સદર િીજબીલ 
બિાિિામા ં બેદરકારી દાખિેલ જણાય છે તથા લબલીંગ વિભાગિા જિાબદાર અવિકારી દ્વારા 
પણ સદર િીજબીલ અંગે જરૂરી પગલા ંલેિામા ંઆિેલ હોય તેમ જણાત ુ ંિથી.  



  Case No.28/2017 

 સામાિાળાિા લબલીંગ વિભાગ દ્વારા સદર વિિારદત િીજબીલ તથા તે અંગેિી કાયયિાહીમા ંસદંતર 
બેદરકારી દાખિેલ હોઈ, જે તે અવિકારીિી જિાબદારી િક્કી કરિી જરૂરી જણાય છે. િીજ 
વમટરિા રીરડિંગ તથા લબલીંગિી વ્યિસ્થાિા માળખામા ંચકાસણી કરી, િીજ યવુિટિા િપરાશિી 
આકારણી તથા તેિા પેમેન્ટિી વ્યિસ્થામા ંસિુારિી આિશ્યકતા જણાય છે. જેથી કરી ઉપરોક્ત 
દશાયિેલ વિગતો અન્િયે billing system મા ંસિુારો કરી શકાય.        

૪.૩. અરજદારનુ ંસદર મીટર લેબોરેટરીિા પરીક્ષણ દર્યાિ, પેરા િ.ં૩.૪ મા ંદશાયવ્યા મજુબ મીટરનુ ંછેલ્લ ુ
િાચંિ ૧૦૬૫૦ દશાયિેલ છે. અરજદારે કરેલ રજૂઆત મજુબ તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૩ િા  August-September, 

2013 િા િીજબીલમા ંિોંિ કયાય મજુબ હાલનુ ંરીરડિંગ ૧૦૫૧૨ તથા મીટર lock સ્સ્થવતમા ં૨૯૦ યવુિટનુ ં
િીજબીલ સામાિાળા દ્વારા આપિા અંગે પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત કરેલ છે જે મજુબ તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૩ િા રોજ િીજ 
મીટરનુ ંિાચંિ ૧૦૫૧૨ તથા લેબોરેટરીિા પરીક્ષણ દર્યાિ મીટર બદલ્યા તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૩ મજુબ 
૧૦૬૫૦ દશાયિેલ છે, જેિે માન્ય ગણી શકાય. 

૪.૪. સામાિાળા દ્વારા કયા સજંોગોમા ં તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૪ િા રોજ December-January,2014 billed in 

February,2014 billing period  દર્યાિ ૩૬૫૯૫ િી રકમનુ ંcredit adjustment આપિામા ંઆિેલ છે જે 
અંગેિા ં કારણો દશાયિતો ખલુાસો રજૂ કરેલ િથી. સદર વિિારદત મીટરનુ ં લેબોરેટરીનુ ં પરીક્ષણ 
તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૪ િા રોજ કરિામા ંઆિેલ છે જેમા ંમીટરનુ ંછેલ્લ ુિાચિ ૧૦૬૫૦ જણાઈ આિે છે, તેમ 
છતા ંસામાિાળાિી પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા લેબોરેટરીિા પરીક્ષણિા રીપોટયિા આિારે િીજ િપરાશિા 
તફાિત પેટે િીજબીલ અરજદારિે આપિામા ંઆિતુ ંિથી. જે ત્યારબાદ સામાિાળાિા ઓરડટ રીપોટયિા 
આિારે સદર વિિારદત મીટરિા િીજ તફાિત પેટે ગણતરી કરી િીજબીલ April-May,2016 િા billing 

period મા ંિસલૂાત કરિામા ંઆિે છે. આમ સામાિાળાિી પેટા-વિભાગીય કચેરી ખાતે લબલીંગ વિભાગિી 
કાયયિાહી શકંાસ્પદ જણાય છે. 

૪.૫. ઉપયુયક્ત દશાયિેલ તારણો અન્િયે સામાિાળા દ્વારા અરજદારિે આપિામા ંઆિેલ April-May,2016 નુ ં
િીજબીલ અરજદારિા વમટરમા ં િોંિાયેલ િીજ િપરાશ મજુબનુ ં હોઈ, સદર િીજબીલિી રકમ 
િસલુિાપાત્ર છે. 

૪.૬. પેરા િ.ં ૪.૨ મા ંદશાયવ્યા મજુબ સામાિાળાિા જિાબદાર અવિકારી સામે વશક્ષાત્મક પગલા ંભરિા અંગે 
સામાિાળાિે આદેશ કરિામા ંઆિે છે.     

૪.૭. પેરા િ.ં ૪.૫ તથા ૪.૬ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૮. ખચય અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૯. અરજદારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 

 
         (રદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 

           ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 

તા. ૨૨.૦૫.૨૦૧૭ 


